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										Explicații	pictograme

Componentă	a	sistemului	ND	pentru	acoperiș	verde	intensiv

Componentă	a	sistemului	ND	pentru	acoperiș	pietonal

Componentă	a	sistemului	ND	pentru	acoperiș	parcare	-	autovehicule

Componentă	a	sistemului	ND	pentru	acoperiș	parcare	-	vehicule	de	mare	tonaj

Înălțimea	construcției	mm

Componentă	a	sistemului	ND	de	drenaj	vertical

Rezervor	de	apă	l/m2

Forța	de	compresiune	kPa/procentul	de	deformare	1	MPa

Componentă	a	sistemului	ND	pentru	acoperiș	verde	extensiv

	Pictograme	pentru	aplicații

Componentă	a	sistemului	ND	pentru	acoperiș	verde	extensiv	cu	pantă	abruptă

Pictograme	-	Proprietăți	fizice	ale	sistemelor	de	drenaj	ND
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Membrană	de	separare	și	alunecare	ND	TGF-20
Membrană din plastic de cea mai înaltă calitate ce acționează ca un strat de separare și ca o primă 
suprafață netedă și neaderentă a stratului de alunecare. Membrana de separare și alunecare 
este plasată deasupra hidroizolației și sub sistemul de drenaj ND și ajută la protecția hidroizolației 
împotriva încărcărilor orizontale. Membrana de separare și alunecare ND TGF-20 trebuie instalată cu 
o suprapunere de cel puțin 100 mm.

Aplicarea	membranei	de	separare	și	alunecare	ND	TGF-20
Membrana de separare și alunecare ND TGF-20 este o componentă a sistemului pentru acoperiș  
pietonal ND și a sistemului pentru acoperiș parcare - acoperiș inversat ND.

Proprietățile	membranei	de	separare	și	alunecare	ND	TGF-20
• Material: polietilenă reciclată, cu densitate mică (PE modificată)*
• Grosime: aprox. 0,2 mm
• Greutate: aprox. 175 g/m²

 1.1 Membrană	de	separare	și	alunecare	ND	TGF-20

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Membrană de separare și alunecare ND TGF-20 aprox. 50 m x 2 m aprox. 100 m2, rolă

Membrană de separare și alunecare 
ND TGF-20

Folie	de	alunecare	și	protecție	ND	TSF-100
Folia din plastic rezistent servește ca strat de separare și protecție și reprezintă prima membrană din 
cele două membrane neaderente ale stratului de alunecare. Folia este așezată peste hidroizolație și 
aceste 2 straturi se suprapun aproximativ 100 mm.

Aplicarea	foliei	de	alunecare	și	protecție	ND	TSF-100
Folia de alunecare și protecție ND TSF-100 a fost testată la Universitatea Tehnică din Munchen ca 
parte componentă a sistemului de acoperișuri parcăre - autoturisme și vehicule de mare tonaj ND. 
Acest produs se potrivește și pentru sistemul pentru acoperișuri verzi de tip intensiv Nophadrain.

Eficiența protecției a fost demonstrată printr-un test în cadrul companiei Kiwa MPA Bautest GmbH la 
categoria ”Geotextile și produse din clasa geotextilelor. Determinarea eficienței protecției geotextilelor 
în contact cu suprafețe geosintetice pe termen lung" -  hEN EN 13719

Proprietățile	foliei	de	alunecare	și	protecție	ND	TSF-100
• Material: polietilenă, cu densitate mare (HDPE modificată)
• Grosime: aprox. 1 mm
• Greutate: aprox. 930 g/m²
• Protecție în conformitate cu DIN 18195 – Partea 10
• Teste: Test de performanță la Universitatea Tehnică din Munchen - evaluarea performanței și 

comportamentul structurii pavajului în condiții de trafic (simulare). / KIWA  MPA Bautest GmbH, 
Eficiența protecției în baza specificațiilor tehnice din hEN 13719.

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

ND TSF-100 Folie alunecare și protecție aprox. 50 m x 2 m aprox. 100 m2, rolă

Folie de alunecare și protecție            
ND TSF-100

Straturile	de	separare,	protecție	și	alunecare	ND	separă	materialele	care	sunt	incompatibile	din	punct	de	vedere	chimic	(de
exemplu		PVC		sau	polistiren).	Stratul	de	separare	poate	acționa	și	ca	strat	de	protecție.	Stratul	de	protecție	apără	hidroizolația		
atât	de	încărcările	mecanice,	cât	și	de	cele	dinamice.	Stratul	de	protecție	trebuie	să	fie	proiectat	în	așa	fel	încât	să	fie
potrivit	 pentru	 condițiile	 la	 care	 va	 fi	 supusă	 hidroizolația.	 Dacă	 sistemul	 de	 drenaj	 este	 montat	 imediat	
după	 instalarea	 hidroizolației,	 acesta	 poate	 acționa	 ca	 un	 strat	 de	 separare	 pentru	 încărcări	 statice	 ușoare.	

În	 timpul	 construcției,	 dar	 și	 în	 timpul	 utilizării,	 hidroizolația	 nu	 are	 capacitatea	 de	 a	 suporta	
încărcările	 tipice	 unui	 pavaj	 flexibil.	 În	 cazul	 în	 care	 nu	 se	 cunoaște	 nivelul	 de	 încărcare	 pe	 orizontală	 a
hidroizolației,	va	fi	nevoie	de	un	strat	de	alunecare	compus	din	două	membrane	netede,	neaderente	între	ele,	fapt	ce	le	
permite	să	alunece.

	1.2	Folie	de	alunecare	și	protecție	ND	TSF-100

* Deoarece produsul este confecționat din materiale reciclate, culoarea membranei poate varia.

  1      Strat	de	separare,	protecție	și	alunecare
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Membrană	anti-rădăcină	ND	WSB-50	
Membrana, confecționată din plastic de calitate înaltă, este rezistentă și are rol de barieră împotriva 
pătrunderii rădăcinilor în acoperișurile verzi de tip extensiv. Membrana cu grosimea de 0,5 mm este 
așezată sub propria greutate peste hidroizolația care nu este rezistentă la rădăcini.

Suprapunerea ar trebui să fie de cel puțin 100 mm și trebuie lipită la temperatură înaltă. Această 
membrană a fost supusă testelor DIN 4062-1 - testul de rezistență anti-rădăcină.

Aplicarea	membranei	anti-rădăcină	ND	WSB-50	
Membrana anti-rădăcină ND WSB-50 este parte componentă a sistemului de acoperișuri verzi de tip 
extensiv Nophadrain. Aceasta este folosită atunci când hidroizolația nu este rezistentă la rădăcini.

Membrană	anti-rădăcină	ND	WSB-80
Este similară cu membrana ND WSB-50, dar are o grosime de 0,8 mm.

Aplicarea	membranei	anti-rădăcină	ND	WSB-80
Membrana ND WSB-80 este proiectată ca barieră împotriva rădăcinilor pentru acoperișurile verzi de tip 
intensiv și este parte componentă a sistemului de acoperișuri verzi de tip intensiv Nophadrain. 

Proprietățile	membranelor	anti-rădăcină	ND	WSB-50	/	ND	WSB-80	
• Material: polietilenă, cu densitate mică (LDPE modificată)
• Grosime: aprox. 0,5 mm (ND WSB-50) / 0,8 mm (ND WSB-80)
• Greutate: aprox. 468 g/m² (ND WSB-50) / 748 g/m² (ND WSB-80)

	2.1	Membrană	anti-rădăcină	ND	WSB-50	/	ND	WSB-80

Produs Dimensiuni		(l	x	l) Ambalare

Membrană anti-rădăcină ND WSB-50 aprox. 25 m x 4 m aprox. 100 m2, rolă

Membrană anti-rădăcină ND WSB-80 aprox. 37,5 m x 4 m aprox. 150 m2, rolă

Membrana anti-rădăcină  
ND WSB-50

Membrana anti-rădăcină  
ND WSB-80

Membrana	anti-rădăcină	împiedică	pătrunderea	rădăcinilor	în	hidroizolație.	Membrana	anti-rădăcină	poate	face	parte	din	stratul	
de	hidroizolație	(de	exemplu	PVC,	EPDM	(di-monomer	de	propilenă-etilenă))	sau	din	hidroizolațiile	din	bitum	și	cupru	care	au	
fost	testate	în	concordanță	DIN	4062-1.	

Dacă	hidroizolația	nu	este	rezistentă	la	rădăcini,	un	strat	anti-rădăcini	separat	ar	trebui	să	fie	așezat	direct	peste	hidroizolație.	Ele	
trebuie	să	fie	lipite	la	temperatură	mare	de-a	lungul	îmbinărilor.

  2      Membrană	anti-rădăcină
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Nucleul	sistemelor	de	acoperișuri	Nophadrain	sunt	sistemele	de	drenaj	ND	cu	marcajul	CE.	Sistemele	de	drenaj	ND	îndeplinesc	
funcția	de	strat	filtrant	și	de	drenare	și,	în	funcție	de	încărcări,	pot	avea		și	funcția	de	strat	de	protecție.	Pe	lângă	cele	menționate	
mai	sus,	sistemele	de	drenaj	ND	pot	avea	și	un	rezervor	de	apă.	Stratul	central	al	sistemelor	de	drenaj	ND	este	confecționat	din	
polistiren	cu	rezistență	mare	la	impact	(HIPS),	fapt	ce	îi	conferă	o	rezistență	mare	la	compresiune	și	o	rezistență	excelentă	la	
deformare,	garantând	astfel	capacitatea	de	drenaj	pe	termen	îndelungat.	Stratul	de	filtrare	al	sistemelor	de	drenaj	ND	este	alcătuit	
din	geotextil	nețesut	sau	țesut.	El	împiedică	pătrunderea	particulelor	fine	de	sol	prezente	în	substrat.	Densitatea	geotextilului	
este	 corelată	 cu	mărimea	 particulelor	 substratului.	 Stratul	 geotextil	 este	 lipit	 de	 stratul	 central,	 care	 are	 aspect	 de	 folie	 cu	
"dimple"-uri,	iar	procesul	de	lipire	nu	folosește	temperatură	înaltă	pentru	a	evita	scăderea	proprietăților	mecanice	și	hidraulice	
ale	geotextilului	și	ale	sistemului	de	drenaj.	De	asemenea,	astfel	se	împiedică	pătrunderea	materialului	geotextil	în	"dimple"-uri,	
evitând	astfel	periclitarea	capacității	de	drenaj.

Stratul	 de	 drenaj	 eliberează	 hidroizolația	 de	 presiunea	 hidrostatică.	 Stratul	 de	 drenaj	 trebuie	 să	 aibă	 o	 bună	 permeabilitate	
verticală	și	o	rezistență	mare	la	compresiune,	dar		în	același	timp	să	aibă	capacitatea	de	a	transporta	excesul	de	apă	în	plan	
orizontal,	departe	de	suprafața	acoperișului.	Stratul	de	drenaj	trebuie	să-și	mențină	întreaga	funcționalitate	timp	de	50	de	ani.

Sistemele	de	drenaj	ND	sunt	marcate	CE,	în	conformitate	cu	hEN	13252.

Ușor	de
manevrat

Instalare
rapidă

Ușor	de
transportat

Rezistență	la	
compresiune

ridicată

Sistemul	de		drenaj	ND:	mai	multe	straturi	funcționale	
într-un	singur	produs,	in	rolă.

		3						Strat	de	filtrare	și	drenaj
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Sistemul de drenaj ND 220

Sistemul	de	drenaj	ND	200
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole, care are o rezistență mare la compresiune și o înălțime de 12,5 mm. Un geotextil nețesut este 
lipit de fiecare alveolă ca strat de filtrare. 

Sistemul	de	drenaj	ND	220
Este similar cu sistemul de drenaj ND 200, dar are o folie de alunecare adițională, folie care distribuie 
presiunea. Această folie este lipită pe spatele foliei cu alveole și reprezintă și prima membrană 
neaderentă dintre cele două membrane ale stratului de alunecare, totodată având rol de strat de 
protecție suplimentară pentru hidroizolație. 

Aplicarea	sistemul	de	drenaj	ND	200	/	ND	220
Sistemul de drenaj ND 200 este parte componentă a sistemului de acoperișuri pietonale Nophadrain. 
Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat  de filtrare, drenaj și protecție.

Proprietățile	sistemelor	de	drenaj	ND	200	/	ND	220
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS)
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Material  filtru de alunecare cu rol de distribuire a presiunii: polipropilenă (PP) – doar la ND 220
• Înălțime: aprox. 12,5 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 700 kPa
• Greutate: aprox. 908 g/m² (ND 200) / 949 g/m² (ND 220)
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 5,29 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox 0,60 l/(m²)

	3.2	Sistemul	de	drenaj	ND	200	/	ND	220	

Sistemul	de	drenaj	ND	100	
Sistemul performant de drenaj, marcat cu CE, e confecționat din polistiren reciclat cu rezistență mare 
la impact.  Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu alveole, care are o rezistență mare la 
compresiune și o înălțime de 8 mm. Un geotextil nețesut este lipit de fiecare alveolă ca strat de filtrare.

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	100
Sistemul de drenaj ND 100 este parte componentă a sistemului de acoperișuri verzi de tip extensiv 
Nophadrain - cu pantă abruptă, care îndeplinește rolul de strat  de filtrare, drenaj și protecție.

Sistemul	de	drenaj	ND	120	
Este similar cu sistemul de drenaj ND 100, dar are o folie de alunecare adițională, folie care preia 
din presiune. Această folie este lipită pe spatele foliei cu alveole și reprezintă și prima membrană 
neaderentă dintre cele două membrane ale stratului de alunecare și totodată are rol de strat de 
protecție suplimentară pentru hidroizolație.

Aplicarea	sistemul	de	drenaj	ND	120
Sistemul de drenaj ND 120 este parte componentă a sistemului de protecție și drenaj ND pentru fundații 
de tip "Click" și are rol de strat de filtrare, drenaj și protecție.

Proprietățile	sistemelor	de	drenaj	ND	100	/	ND	120	
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Material  filtru de alunecare cu rol de distribuire a presiunii: polipropilenă (PP) – doar la ND 120 
• Înălțime : aprox. 8 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 500 kPa
• Greutate: aprox. 653 g/m² (ND 100) / 695 g/m² (ND 120)
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 2,97 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 0,36 l/(m²)

Sistemul de drenaj ND 100

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 100 / ND 120 aprox. 32 m x 1.25 m aprox. 40 m2, rolă

Sistemul de drenaj ND 120

	3.1	Sistemul	de	drenaj	ND	100	/	ND	120	

500	kPa

8	mm

700	kPa

12.5	mm

500	kPa

8	mm

700	kPa

12.5	mm

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 200 / ND 220 aprox. 32 m x 1,25 m aprox. 40 m2, rolă
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Sistemul de drenaj ND 220h

Sistemul	de	drenaj	ND	200h	
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole, care are o rezistență mare la compresiune și o înălțime de 16 mm. Un geotextil nețesut este 
lipit de fiecare alveolă ca strat de filtrare.

Sistemul	de	drenaj	ND	220h
Este similar cu sistemul de drenaj ND 200h, dar are o folie de alunecare adițională, folie care distribuie 
presiunea. Această folie este lipită pe spatele foliei cu alveole și reprezintă și prima membrană 
neaderentă dintre cele două membrane ale stratului de alunecare și totodată are rol de strat de 
protecție suplimentară pentru hidroizolație. 

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	200h	/	ND	220h	
Sistemul de drenaj ND 200 este parte componentă a sistemului de acoperișuri pietonale Nophadrain. 
Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat de filtrare, drenaj și protecție. Sistemul de drenaj 
este proiectat pentru acoperișuri cu pantă mică. Înălțimea mai mare - de aproximativ 16 mm - previne 
excesul de apă din fundație și/sau din stratul de nivelare și previne riscul fenomenului îngheț-dezgheț 
care afectează pavajul și în același timp mărește capacitatea de drenare.

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	200h	/	ND	220h
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Material filtru de alunecare cu rol de distribuire a presiunii: polipropilenă (PP) – doar la ND 220h 
• Înălțime: aprox. 16 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 450 kPa
• Greutate: aprox. 908 g/m² (ND 200h) / 949 g/m² (ND 220h)
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 7,38 l/(m²)

Sistemul de drenaj ND 200h

	3.3	Sistemul	de	drenaj	ND	200h	/	ND	220h	

	3.4	Sistemul	de	drenaj	ND	200sv	

Sistemul	de	drenaj	ND	200sv
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole și perforații, care este permeabilă la vapori cu o rezistență mare la compresiune și o înălțime 
de 13 mm. Un geotextil permeabil la vapori este lipit pe spatele membranei centrale perforate ca strat 
de separare și protecție pentru panourile  izolante din polistiren extrudat (XPS).

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	200sv
Sistemul de drenaj ND 200sv este parte componentă a sistemului de acoperișuri pietonale Nophadrain. 
Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat de filtrare, drenaj și protecție în construcția 
acoperișurilor verzi. Când acoperișul  are pantă mică sau când e nevoie de un drenaj mai puternic, 
înălțimea sistemului poate fi mărită până la 16,5 mm (sistemul de drenaj ND 200hsv).

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	200sv
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Material geotextil permeabil la vapori: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Înălțime: aprox. 13 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 700 kPa
• Perforații/m²: aprox. 1.540 / ø 6.3 mm
• Greutate: aprox. 990 g/m²
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 5,29 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 0,60 l/(m²)

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 200sv aprox. 32 m x 1,25 m aprox. 40 m2, rolă

Sistemul de drenaj ND 200sv 

450	kPa

16 mm

700	kPa

13 mm

450	kPa

16 mm

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemele de drenaj ND 200 / ND 220h aprox. 30 m x 1,25 m aprox. 37,5 m2, rolă
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Sistemul	de	drenaj	ND	800	
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
"dimple"-uri, care  are o rezistență mare la compresiune și o înălțime de 26,5 mm. Un geotextil nețesut 
este lipit de fiecare "dimple" ca strat filtrant. 

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	800
Sistemul de drenaj ND 800 este parte componentă a sistemului de acoperișuri pietonale Nophadrain. 
Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat de filtrare, drenaj și protecție și este potrivit pentru 
acoperișuri cu pantă mică. Înălțimea sistemului - de aproximativ 26,5 mm - previne fenomenul de 
băltire în substrat și de îngheț-dezgheț care afectează pavajul și în același timp mărește capacitatea 
de drenare.

Proprietățile	sistemului	de	drenaj		800	
• Material folie cu "dimple": polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) și polietilenă (PP) 
• Înălțime: aprox. 26,5 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 500 kPa
• Greutate: aprox. 1.226 g/m²
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 14,11 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 2,09 l/(m²)

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 800 aprox. 20 m x 1,25 m aprox. 25 m2, rolă

Sistemul de drenaj ND 800 

Sistemul	de	drenaj	ND	4+1h
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este  folia cu 
alveole și perforații  care este permeabilă la vapori și care are o  rezistență mare la compresiune.  
Acesta are o înălțime de 17 mm și un  rezervor de apă de 4,3 l/m2. Un strat geotextil nețesut este lipit 
pe spatele foliei cu "dimple" - ca strat filtrant și un strat geotextil permeabil la vapori este lipit de fiecare 
"dimple" - ca strat de protecție și separare.  

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	4+1h
Sistemul de drenaj ND 4+1h este parte componentă atât a sistemului pentru acoperișuri verzi de 
tip extensiv Nophadrain, cât și a sistemului de absorbție a apei Nophadrain și a sistemului pentru 
acoperișuri verzi de tip intensiv Nophadrain, îndeplinind rolul de strat de filtrare, drenaj și de protecție. 
Înălțimea de aproximativ 17 mm împiedică băltirea apei în substrat și fenomenul de îngheț-dezgheț, 
care poate afecta pavajul și asigură o capacitate mai mare de drenaj. Sistemul de drenaj ND 4+1h este 
potrivit pentru acoperișuri "calde" și acoperișuri inversate. 

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	4+1h
• Material folie cu "dimple": polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) 
• Material geotextil permeabil la vapori: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE) 
• Înălțime: aprox. 17 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 450 kPa
• Perforații/m²: aprox. 1.540 / ø 6.3 mm
• Rezervor de apă: aprox. 4,3 l/m²
• Greutate: aprox. 1.010 g/m²
• Capacitate de drenaj la înclinare= 1 la 20 kPa: aprox. 7,61 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 1,19 l/(m²)

 3.6	Sistemul	de	drenaj	ND	4+1h	

Sistemul de drenaj ND 4+1h

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 4+1h aprox. 30 m x 1,25 m aprox. 37,5 m2, rolă

	3.5	Sistemul	de	drenaj	ND	800	

500	kPa

26.5	mm

450	kPa

17 mm

4.3	l/m²
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Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 5+1 aprox. 20 m x 1,25 m aprox. 25 m2, rolă

Sistemul	de	drenaj	ND	5+1
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole și perforații  care este permeabilă la vapori și are o rezistență mare la compresiune. Acesta are 
o înălțime de 27,5 mm și un  rezervor de apă de 5,8 l/m2. Un strat geotextil nețesut este lipit pe spatele 
foliei cu alveole ca strat filtrant și un strat geotextil permeabil la vapori este lipit de fiecare alveolă ca 
strat de protecție și separare.

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	5+1
Sistemul de drenaj ND 5+1 este parte componentă atât a sistemului pentru acoperișuri verzi de 
tip extensiv  Nophadrain, cât și a sistemului pentru acoperișuri verzi de tip intensiv Nophadrain și 
îndeplinește rolul de strat de filtrare, drenaj și de protecție. Acest sistem se potrivește pentru 
acoperișurile cu pantă mică sau pentru acoperișurile plate. Înălțimea de aproximativ 27,5 mm 
împiedică băltirea apei în substrat și fenomenul de îngheț-dezgheț care poate afecta pavajul și asigură 
o capacitate mai mare de drenaj. Sistemul de drenaj ND 5+1 este potrivit pentru acoperișuri "calde" și 
acoperișuri inversate. 

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	5+1
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP)
• Material geotextil permeabil la vapori: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE) 
• Înălțime: aprox. 27,5 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 500 kPa
• Perforații/m²: aprox. 575 / ø 15,8 mm
• Rezervor de apă: aprox. 5,8 l/m2

• Greutate: aprox. 1.243 g/m²
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 15,70 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 2,14 l/(m²)

 3.7	Sistemul	de	drenaj	ND	5+1

Sistemul de drenaj ND 5+1

	3.8	Sistemul	de	drenaj	ND	6+1v

Sistemul	de	drenaj	ND	6+1v
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole și perforații care este permeabilă la vapori și care are o rezistență mare la compresiune. Acesta 
are o înălțime de 27 mm și un rezervor de apă de aproximativ 7,6 l/m². Un geotextil nețesut este lipit pe 
spatele foliei cu alveole ca strat filtrant și un alt geotextil permeabil la vapori este lipit de fiecare alveolă 
ca strat de separare și protecție a panourilor izolante XPS (spumă de polistiren extrudat). 

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	6+1v
Sistemul de drenaj ND 6+1v este o componentă a sistemului de acoperiș verde extensiv Nophadrain 
și a sistemului de absorbție a apei Nophadrain, care acționează ca un strat de filtrare, drenaj, 
protecție și separare, dacă este necesar un rezervor de apă cu volum mare. Sistemul de drenaj ND 
6+1v este adecvat pentru acoperișuri fără pantă sau cu pantă limitată. Înălțimea mare a sistemului 
împiedică băltirea apei în substrat și fenomenul de îngheț-dezgheț care poate afecta pavajul și asigură 
o capacitate mai mare de drenaj. Sistemul de drenaj ND 6+1v este potrivit pentru construcțiile cu 
acoperișuri "calde" și inversate. 

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	6+1v
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Material geotextil permeabil la vapori: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE)
• Înălțimea construcției: aprox. 27 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 300 kPa
• Revervor de apă: aprox. 7,6 l/m²
• Greutate: aprox. 1.353 g/m²
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 9,29 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 1,22 l/(m²)

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 6+1v aprox. 20 m x 1,20 m aprox. 24 m2, rolă

Sistemul de drenaj ND 6+1v

500	kPa

27.5	mm

300	kPa

27 mm

7.6	l/m²

5.8	l/m²
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Sistemul	de	drenaj	ND	600 
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole și are o rezistență mare la compresiune și o înălțime de 12,5 mm. Un geotextil special țesut 
într-un singur fir este lipit pe spatele foliei cu alveole ca strat filtrant. 

Sistemul	de	drenaj	ND	620
Este similar cu sistemul de drenaj ND 600, dar are o folie de alunecare adițională, care distribuie 
presiunea. Aceasta este lipită pe spatele foliei cu alveole și reprezintă și prima membrană neaderentă 
dintre cele două membrane ale stratului de alunecare având totodată rol de strat de protecție 
suplimentară pentru hidroizolație. 

Aplicarea	sistemului	de	drenaj		ND	600	/	ND	620
Sistemul de drenaj ND 600 este parte componentă a sistemului de acoperișuri parcare (autoturisme) 
Nophadrain. Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat de filtrare, drenaj și protecție. 

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	600	/	ND	620
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil țesut: polipropilenă (PP) 
• Material  membrană de alunecare cu rol de distribuire a presiunii: polipropilenă (PP) - doar la 

ND 620 
• Înălțime: aprox. 12,5 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 900 kPa
• Greutate: aprox. 1.189 g/m² (ND 600) / 1.230 g/m² (ND 620)
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 5,27 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 0,72 l/(m²)
• Teste: Test de performanță la Universitatea Tehnică din Munchen - evaluarea performanței și 

comportării structurii pavate în condiții simulate de trafic.

Sistemul de drenaj ND 600

Sistemul de drenaj ND 620

	3.9	Sistemul	de	drenaj	ND	600	/	ND	620	

900	kPa

12.5	mm

Sistemul	de	drenaj	ND	620hd
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole, care are o rezistență extraordinară la compresiune și o înălțime de 12,5 mm. Un geotextil țesut 
într-un singur fir este lipit de fiecare alveolă ca strat de filtrare. O folie de alunecare cu rol de distribuire 
a presiunii este lipită pe spatele foliei cu alveole și acționează ca prima membrană neaderentă dintre 
cele două membrane ale stratului de alunecare și totodată are rol de strat de protecție suplimentară 
pentru hidroizolație.

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	620hd
Sistemul de drenaj ND 620hd este parte componentă a sistemului de acoperișuri parcare Nophadrain – 
vehicule de mare tonaj. Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat  de filtrare, drenaj și protecție. 

Proprietățile	sistemului	de	drenaj	ND	620hd
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil țesut: polipropilenă (PP)
• Material membrană de alunecare cu rol de distribuire a presiunii: polipropilenă (PP)
• Înălțime: aprox. 12,5 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 1.200 kPa
• Deformare la 1 MPa: 9% 
• Greutate: aprox. 1.400 g/m² 
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 5,36 l/(m²)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 0,74 l/(m²)
• Teste: Test de performanță la Universitatea Tehnică din Munchen - evaluarea performanței și 

comportării structurii pavate în condiții simulate de trafic.

Sistemul de drenaj ND 620hd 

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 620hd aprox. 32 m x 1,25 m aprox. 40 m2, rolă

	3.10	Sistemul	de	drenaj	ND	620hd	

12.5	mm

900	kPa

12.5	mm

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 600 / ND 620 aprox. 32 m x 1,25 m aprox. 40 m2, rolă

1,200	kPa
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Sistemul	de	drenaj	ND	600sv	
Este un sistem de drenaj performant, marcat CE, cu un design inovativ cu alveole confecționate din 
polistiren reciclat cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului de drenaj este folia cu 
alveole și perforații, care este permeabilă la vapori și care are o rezistență mare la compresiune, 
cu o înălțime de 13 mm. Un strat geotextil țesut într-un singur fir este lipit de fiecare alveolă ca strat 
filtrant. Un geotextil permeabil la vapori este lipit pe spatele membranei centrale perforate ca strat de 
separare și protecție pentru panourile izolante din polistiren extrudat (XPS).

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	600sv	
Sistemul de drenaj ND 600sv este parte componentă a sistemului de acoperiș parcare Nophadrain 
- autoturisme. Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat  de filtrare, drenaj și protecție în 
construcția acoperișurilor verzi.

Sistemul	de	drenaj	ND	600hdsv
Este similar cu sistemul de drenaj ND 600sv, dar are o rezistență mai mare la compresiune (aproxi-
mativ 1.200 kPa).

Aplicarea	sistemului	de	drenaj	ND	600hdsv
Sistemul de drenaj ND 600sv este parte componentă a sistemului de acoperișuri parcare Nophadrain 
- autoturisme. Acest sistem de drenaj îndeplinește rolul de strat  de filtrare, drenaj și protecție în 
construcția acoperișurilor verzi.

Proprietățile	sistemelor	de	drenaj	ND	600sv	/	ND	600hdsv	
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil țesut: polipropilenă (PP) 
• Material geotextil permeabil la vapori: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE) 
• Înălțime: aprox. 13 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 900 kPa (ND 600sv) / 1.200 kPa (ND 600hdsv)
• Deformare la 1 MPa: 9% (ND 600hdsv)
• Perforații/m²: aprox. 1.540/ø 6,3 mm
• Greutate: aprox. 1.264 g/m² (ND 600sv) / 1.426 g/m² (ND 600hdsv)
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 5,27 l/(m2) (ND 600sv) / 5,36 l/(m2) (ND 

600hdsv)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 0,72 l/(m2) (ND 600sv) / 0,74 l/(m2) (ND 

600hdsv)
• Teste: Test de performanță la Universitatea Tehnică din Munchen - evaluarea performanței și 

comportării structurii pavate în condiții simulate de trafic.

Sistemul de drenaj ND 600sv

Sistemul de drenaj ND 600hdsv

	3.11	Sistemul	de	drenaj	ND	600sv	/	ND	600hdsv

900	kPa

13 mm

13 mm

 3.12	Sistemul	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	150	/	ND	300

Sistemul de drenaj de tip bandă 
ND 150 

Sistemul	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	150
Sistemul performant de drenaj, marcat CE, este  confecționat din polistiren  reciclat cu rezistență  mare  
la  compresiune. Stratul central al sistemului de drenaj de tip bandă este o folie cu alveole și perforații. 
Are o rezistență mare la compresiune, o înălțime de aproximativ 25 mm și o lățime de aproximativ 150 
mm. Acest strat central este învelit într-un geotextil nețesut care îndeplinește rolul de strat de filtrare.

Aplicarea	sistemul	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	150
Acest sistem poate fi folosit în cadrul structurilor de acoperiș verde (cu pantă mică) cu un singur 
strat, în cadrul acoperișurilor cu tablă ondulată și în cadrul realizării terenurilor de sport și de golf. De  
asemenea, banda ND 150 este parte componentă a sistemului de irigare a copacilor ND (TIS - Tree 
Irrigation System).

500	kPa

28	mm

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj ND 600sv / ND 600hdsv aprox. 32 m x 1,25 m aprox. 40 m2, rolă

1,200	kPa
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Racord bandă ND 150

Racord bandă ND - T 
T - Racord universal

Racord bandă ND - E 
E - Racord universal de capăt

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de drenaj de tip bandă ND 150 aprox. 30 m x 0,15 m aprox. 30 m, rolă

Sistemul de drenaj de tip bandă ND 300 aprox. 30 m x 0,30 m aprox. 30 m, rolă

Sistemul de drenaj de tip bandă 
ND 300 

500	kPa

28	mm

Produs Ambalare

Racord bandă ND 150 pe bucată

Racord bandă ND-T T - Racord universal pe bucată

Racord bandă ND-E E - Racord universal de capăt pe bucată

Accesorii	pentru	sistemul	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	
Există mai multe accesorii disponibile pentru sistemele de drenaj de tip bandă ND.

Proprietățile	accesoriilor	sistemului	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	
• Material: polietilenă (PE) 
• Culoare: negru

Sistemul	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	300
Este similar cu sistemul de drenaj ND 150 tip bandă, dar are o lățime de aproximativ 300 mm. 

Aplicarea	sistemul	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	300
Acest sistem poate fi folosit în cadrul structurilor de acoperiș verde (cu pantă mică) cu un singur strat, 
în cadrul acoperișurilor cu tablă ondulată și în cadrul realizării terenurilor de sport și de golf. 

Proprietățile	sistemelor	de	drenaj	de	tip	bandă	ND	150	/	ND	300
• Material folie cu alveole: polistiren reciclat cu rezistență mare la impact (HIPS) 
• Material filtru geotextil: polipropilenă (PP)
• Înălțime: aprox. 28 mm
• Lățime: aprox. 150 mm (ND 150) / 300 mm (ND 300)
• Rezistența la compresiune: aprox. 500 kPa
• Perforații/m²: aprox. 378 / ø 17.5 mm
• Greutate: aprox. 1.381 g/m² (ND 150) / 1.348 g/m² (ND 300)
• Capacitate de drenaj la înclinare = 1 la 20 kPa: aprox. 2,19 l/(m²) (ND 150) / 4,39 l/(m²) (ND 300)
• Capacitate de drenaj la pantă de 2% la 20 kPa: aprox. 0,28 l/(m²) (ND 150) / 0,55 l/(m²) (ND 300)
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	4.1	Panou-rezervor	pentru	apă	ND	WSM-50	

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Panou-rezervor pentru apă ND WSM-50 aprox. 1.200 x 1,000 x 50 mm aprox. 4,8 m2, pachet

Panou-rezervor	pentru	apă	ND	WSM-50	
Este un panou-rezervor pentru retenția apei. Acesta este făcut din vată minerală hidrofilă, care îi 
permite sistemului de acoperișuri verzi de tip intensiv Nophadrain să rețină apă în mod natural, la 
fel cum argila și solul rețin apa în condiții naturale. Panourile au o capacitate de retenție a apei de 
aproximativ 40 l/m2 la o înălțime a structurii de doar 50 mm. Datorită gradului mic de compresibilitate, 
panourile au fost aprobate în calitate de înlocuitor al substratului în conformitate cu FLL* - Ghidul 
pentru Proiectarea, Execuția și Mentenanța Acoperișurilor Verzi.

Prin contactul direct dintre panourile-rezervor pentru apă și substrat, stratul vegetal poate să își regleze 
cantitatea de apă necesară, la fel cum se întâmplă în mediul natural. Mediul de cultură în sine nu 
va deveni suprasaturat deoarece apa reținută este limitată la cei 40 mm din cei 50 mm înălțime a 
panourilor-rezervor pentru apă și este transportată numai în zona superioară prin acțiunea capilară 
a rădăcinilor plantelor atunci când este necesar. Când panourile-rezervor sunt saturate, surplusul de 
apă este eliminat în sistemul de drenaj ND. Folosind panourile-rezervor ND WSM-50, nu există nicio 
presiune hidrostatică asupra hidroizolației.

Aplicarea	panoului-rezervor	pentru	apă	ND	WSM-50	
Panoul-rezervor pentru apă ND WSM-50 este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi 
intensive Nophadrain și a sistemului pentru absorbție a apei Nophadrain.

Proprietățile	panoului-rezervor	pentru	apă	ND	WSM-50	
• Material: vată minerală hidrofilă 
• Densitate: aprox. 120 kg/m³
• Capacitatea de reținere a apei: aprox. 40 l/m² = 80% volum
• Volum aer: aprox. 16%
• Valoare pH: aprox. 7-8
• Greutate: uscată aprox. 6 kg/m², saturată aprox. 46 kg/m²
• Teste: Kiwa MPH Bautest GmbH - testarea stabilității filtrării panourilor-rezervor ND WSM-50  

combinate cu stratul de suprafață a solului.

Panou-rezervor pentru apă ND 
WSM-50 

Excesul	de	apă	și	problemele	asociate	cauzate	de	ploi	sunt	întâlnite	în	principal	în	zonele	urbane.	Pentru	a	încetini	progresul	
apei,	prin	absorbția	sau	retenția	apei	pe	acoperișurile	terasă,	problemele	cauzate	de	excesul	de	apă	pot	fi	reduse	în	aceste	zone	
vulnerabile,	dens	construite.	În	cazul	absorbției,	apa	de	ploaie	este	reținută	pentru	o	perioadă	lungă	de	timp	și	este	condusă	
către	vegetație.	În	cazul	retenției	apei,	apa	de	ploaie	este	introdusă	în	sistemul	de	canalizare	cu	întârziere.

		4						Strat	de	absorbție	și		retenție	a	apei

Element de retenție a apei               
ND WSE-70

	4.2	Element	de	retenție	a	apei	ND	WSE-70	

Element	de	retenție	a	apei	ND	WSE-70
Structură de tip fagure cu o înălțime de aproximativ 70 mm realizată din plastic ABS. Elementul de 
retenție a apei ND WSE-70 stochează apa în timpul ploilor abundente. Apa curge printre diferitele 
elemente ale structurii de tip fagure înainte de a ajunge în sistemul de drenaj Nophadrain. Ulterior, 
sistemul de drenaj ND evacuează apa din acoperiș printr-o scurgere specială.

Aplicarea	elementului	de	retenție	a	apei	ND	WSE-70
Elementul de retenție a apei ND WSE-70 este parte componentă a sistemului de retenție a apei  
Nophadrain, care are un volum total de aproximativ 107 l/m2.

Proprietățile	elementului	de	retenție	a	apei	ND	WSE-70
• Material: plastic ABS
• Greutate: aprox. 28 kg/m²
• Rezistența la compresiune: aprox. 300 kPa
• Volum: aprox. 66,5 l/m²

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Element de retenție a apei ND WSE-70 aprox. 2.000 x 1.000 x 70 mm pe bucată

* Pe baza compoziției cu un substrat de 50 mm.
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Compoziția	substratului	este	foarte	importantă	pentru	sănătatea	și	dezvoltarea	plantelor.	Trebuie	să	aibă	capacitate	de	retenție	
a	apei	și	să	facă	accesibilă	pentru	plante	o	cantitate	suficientă	de	apă,	în	timp	ce	permite	și	eliminarea	surplusului	de	apă	spre	
stratul	de	drenaj.	Toate	subtraturile	ND	sunt	ajustate	la	nevoile	formelor	variate	de	vegetație.	Substratul	ND	asigură	dezvoltarea	
de	durată	a	vegetației	și	funcționalitatea	sistemului	de	drenaj	ND.

Substrat	vegetal	extensiv	ND	DGS-E
Substratul preparat special pentru sistemul pentru acoperișuri verzi de tip extensiv Nophadrain. Acest 
substrat de tip extensiv are o absorbție și capacitate de acumulare a apei mare și este în conformitate 
cu FLL* - Ghid pentru Acoperișuri Verzi (2008).

Aplicarea	substratului	vegetal	extensiv	ND	DGS-E	
Substratul extensiv ND DGS-E este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi extensive 
Nophadrain.

Proprietățile	substratului	vegetal	extensiv	ND	DGS-E
• Material: amestec de substrat mineral și organic  
• Greutate: uscat aprox. 0,95 t/m³, saturat aprox. 1,4 t/m³
• Capacitate de retenție a apei: >44% volum
• Valoare pH: aprox. 5 - 7,5
• Tasare: aprox. 15%

Substrat ND DGS

Substrat în sac (20 litri)

Produs Ambalare

Substrat ND DGS-M / ND DGS-E / ND DGS-I aprox. 28 m3 , liber

Substrat ND DGS-M / ND DGS-E / ND DGS-I aprox. 27 m3, distribuție forțată a aerului

Substrat ND DGS-M / ND DGS-E aprox. 20 l, sac mic

Substrat ND DGS-M / ND DGS-E / ND DGS-I aprox. 1 m3 (1.000 l), sac mare

	5.1	Substrat	mineral	ND	DGS-M	/	Substrat	vegetal	extensiv	DGS-E	/	Substrat	vegetal	intensiv	DGS-I	

Substrat	mineral	ND	DGS-M
Substratul preparat special pentru sistemul de acoperișuri verzi de tip extensiv Nophadrain - acoperișuri 
cu pantă medie și construcții de acoperișuri ușoare. Acest substrat este folosit ca strat protector pus 
deasupra panourilor-substrat ND SM-25/ND SM-50. Substratul mineral ND DGS-M are o absorbție și 
capacitate de acumulare a apei mare și este în conformitate cu FLL* - Ghid pentru Acoperișuri Verzi 
(2008). 

Aplicarea	substratului	mineral	ND	DGS-M
Substratul mineral ND DGC-M este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi extensive 
Nophadrain cu greutate mică. De asemenea, este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri 
verzi intensive Nophadrain. La adâncimi mai mari de 500 mm, trebuie instalat sub substratul vegetal, 
un substrat pur pe bază de minerale.

Proprietățile	substratului	mineral	ND	DGS-M
• Material: amestec de substrat mineral 
• Greutate: uscat aprox. 1 t/m³, saturat aprox. 1,35 t/m³
• Capacitate de retenție a apei: >40% volum
• Valoare pH: aprox. 5 - 7,5
• Tasare: aprox. 15%

Substrat	vegetal	intensiv	ND	DGS-I
Substratul asamblat special pentru sistemul pentru acoperișuri verzi de tip intensiv Nophadrain. Acest 
substrat de tip intensiv are o absorbție și capacitate mare de acumulare a apei și este în conformitate 
cu FLL* - Ghid pentru Acoperișuri Verzi (2008).

Aplicarea	substratului	vegetal	intensiv	ND	DGS-I	
Substratul intensiv ND DGS-I este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi intensive 
Nophadrain.

Proprietățile	substratului	vegetal	intensiv	ND	DGS-I
• Material: amestec de substrat mineral și organic 
• Greutate: uscat aprox. 0,95 t/m³, saturat aprox. 1,4 t/m³
• Capacitate de reținere a apei: >44% volume
• Valoare pH: aprox. 5 - 7,5
• Tasare: aprox. 20%

                                                         
Distribuție forțată a aerului

		5						Substrat	vegetal
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	5.2	Panouri-substrat	ND	SM-25	/	ND	SM-50	

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Panou-substrat ND SM-25 aprox. 1.200 x 1.000 x 25 mm aprox. 9,6 m2, pachet

Panou-substrat ND SM-50 aprox. 1.200 x 1.000 x 50 mm aprox. 4,8 m2, pachet

Panou-substrat	ND	SM-25
Panourile absorbante din vată minerală hidrofilă cu o înălțime de aproximativ 25 mm și cu o densitate 
de aproximativ 80 kg/m3 sunt folosite ca înlocuitor pentru substrat, în conformitate cu FLL* - Ghid pen-
tru Acoperșuri Verzi (2018). 

Panou-substrat	ND	SM-50	
Este similar cu panoul-substrat ND SM-25, dar are o densitate de aproximativ 80 kg/m3 și o înălțime 
de aproximativ 50 mm.

Aplicarea	panourilor-substrat	ND	SM-25	/	SM-50
Panourile-substrat ND SM-25 și ND SM-50 sunt părți componente ale acoperișului verde de tip extensiv 
Nophadrain - acoperișuri ușoare cu pantă mică și acoperișuri cu pantă medie. Panourile înlocuiesc 
substratul vegetal din structura acoperișurilor verzi. Folosind aceste panouri în combinație cu pătura 
vegetală de Sedum ND, greutatea totală a structurii pentru acoperiș verde de tip extensiv poate fi 
redusă la aproximativ 35 kg/m² (ND SM-25). 

Proprietățile	panourilor-substrat	ND	SM-25	/	SM-50
• Material: vată minerală hidrofilă 
• Densitate: aprox. 80 kg/m³
• Capacitate de reținere a apei: aprox. 15 / 30 l/m² = 80% volum
• Volum aer: aprox. 16%
• Valoare pH: aprox. 7 - 8
• Greutate: uscat aprox. 2 / 4 kg/m², saturat aprox. 17 / 34 kg/m²

Panou-substrat ND SM-25

Panou-substrat ND SM-50

Folie	hidroizolantă	ND	WSF-24
Această folie din plastic este așezată între panoul-substrat ND SM-50 ca să rețină apa în  
panoul-substrat.

Aplicarea	foliei	hidroizolante	ND	WSF-24
Folia hidroizolantă ND WSF-24 este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi de tip 
extensiv Nophadrain - acoperișuri cu pantă medie.

Proprietățile	foliei	hidroizolante	ND	WSF-24	
• Material: polietilenă cu densitate mică (LDPE modificat) 
• Grosime: aprox. 0,3 mm
• Greutate: aprox. 273 g/m²

	5.3	Folie	hidroizolantă	ND	WSF-24	

Folie hidroizolantă ND WSF-24 

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Folie hidroizolantă ND WSF-24 aprox. 25 m x 0,24 m aprox. 25 m, rolă
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Măsuri	 adecvate	 de	 fixare	 a	 solului	 ar	 trebui	 luate	 pentru	 a	 preveni	 alunecarea	 straturilor	 din	
cadrul	 structurii	 acoperișului	 verde	 odată	 cu	 mărirea	 gradului	 de	 înclinare	 a	 acoperișului.	 
Măsuri	 tehnice	 și/sau	 structurale	 legate	 de	 vegetație	 trebuie	 luate	 în	 funcție	 de	gradul	 de	 înclinare	 al	 acoperișului	 -	măsuri	
precum	saltele	de	ancorare	a	solului,	 întărirea	stratului	de	drenaj	-	 folosind	panourile-substrat	ND	SM-25	sau	ND	SM-50,	sau	
întărirea	substratului	cu	geotextil	sau	cu	produse	înrudite	cu	geotextilul	(precum	geogrilul).

Sistem	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	6+1esn	
Sistemul de protecție împotriva eroziunii are un design inovativ cu alveole și este confecționat din 
polistiren cu rezistență mare la impact. Stratul central al sistemului este o folie cu alveole care are 
o rezistență mare la compresiune și o înălțime de aproximativ 26,5 mm. Acest sistem are în plus un 
rezervor de apă. Un geotextil nețesut este lipit de spatele stratului central ca strat de protecție.

Aplicarea	sistemului	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	6+1esn	
Sistemul de protecție împotriva eroziunii ND 6+1esn este parte componentă a sistemului de acoperișuri 
verzi de tip extensiv Nophadrain - acoperișuri cu pantă medie, sistem care protejează împotriva  
eroziunii substratul mineral ND DGS-M. Acest sistem are în plus un rezervor de apă. 

Proprietățile	sistemului	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	6+1esn
• Material folie cu alveole: polistiren cu rezistență mare la impact (HIPS)
• Material geotextil de protecție: polipropilenă (PP) și polietilenă (PE) 
• Înălțime: aprox. 26,5 mm
• Rezistența la compresiune: aprox. 300 kPa
• Greutate: aprox. 1.203 g/m²

	6.1	Sistem	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	6+1esn

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Sistemul de protecție împotriva eroziunii ND 6+1esn aprox. 20 m x 1,20 m aprox. 24 m2, rolă

Sistemul de protecție împotriva  
eroziunii ND 6+1esn 

  6      Protecție	împotriva	eroziunii	-	acoperiș	cu	pantă	abruptă
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Grilă	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	ESG-40/40	
Este o geogrilă pentru acoperișuri cu pantă abruptă și vegetație extensivă, folosită pentru securizarea 
profilului și a clemei de protecție împotriva eroziunii ND sau pentru atașarea panourilor-substrat ND 
SM-50. Grila de protecție împotriva eroziunii ND ESG-40/40 este așezată deasupra sistemului de 
drenaj ND 100.

Aplicarea	grilei	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	ESG-40/40
Grila de protecție împotriva eroziunii ND DGS-40/40 este parte componentă a sistemului pentru 
acoperișuri verzi extensive - cu pantă abruptă Nophadrain. 

Proprietățile	grilei	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	ESG-40/40
• Material grilă: poliester (PET)

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Grilă de protecție împotriva eroziunii ND ESG-40/40 aprox. 50 m x 3,95 m aprox. 197,5 m2, rolă

Grilă de protecție împotriva eroziunii 
ND ESG-40/40                                          

Clemă	de	fixare	ND
Clemă pentru fixarea profilului de protecție împotriva eroziunii ND de grila de protecție împotriva  
eroziunii ND ESG-40/40. 

Aplicarea	clemei	de	fixare	ND
Clema pentru fixare ND este o componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi extensive  - cu pantă 
abruptă Nophadrain. 

Proprietățile	clemei	de	fixare	ND
• Material: oțel inoxidabil
• Încărcare maximă pe clemă: 100 kg
• Sfaturi de instalare: 1 Clemă pentru fixare ND/m 

Produs Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Clemă de fixare ND aprox. 70 mm x 20 mm 50 bucăți, pachet

Profil	de	protecție	împotriva	eroziunii ND
Profilul de protecție împotriva eroziunii ND este un profil din plastic rigid cu o înălțime de aproximativ 
45 mm. Profilul este perforat pentru a putea fi fixat cu ajutorul clemei de fixare ND de grila de protecție  
împotriva eroziunii ND ESG-40/40. Profilul asigură menținerea panourilor-substrat ND SM-50 pe 
poziție. 

Aplicarea	profilului	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND
Profilul de protecție împotriva eroziunii ND este parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi 
de tip extensiv Nophadrain - cu pantă abruptă. 

Proprietățile	profilului	împotriva	eroziunii	ND
• Material: clorură de polivinil (PVC)

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Profil de protecție împotriva eroziunii ND aprox. 2.000 x 90 x 45 mm aprox. 20 m, 10 piese, pachet

Profil de protecție împotriva  
eroziunii ND

Clemă de fixare ND

	6.2	Grilă	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	ESG-40/40

	6.3	Profil	de	protecție	împotriva	eroziunii	ND	

	6.4	Clemă	de	fixare	ND
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Plantele	 care	 sunt	 utilizate	 la	 acoperișurile	 verzi	 de	 tip	 extensiv	 au	 o	 înălțime	 mică	 și	 capacitate	 de	 auto-regenerare.	 
Acestea	sunt	plantate	des	și	au	un	grad	mare	de	adaptare	la	condițiile	climatice	extreme	(secetă,	soare,	vânt,	îngheț).	În	mod	
ideal,	plantele	trebuie	să	fie	originare	din	Europa	și	trebuie	luate	în	considerare	condițiile	climatice	locale	și	variațiile	regionale.

Pătură	vegetală	de	Sedum	ND
Pătura vegetală de Sedum ND este alcătuită dintr-un amestec de cel puțin 5 specii de Sedum, atât 
din cele cu frunză mică, cât și din cele cu frunză mare. Aceasta este crescută în pepiniera de Sedum 
- ”Sedumdirect”. Covorul vegetal este compact și trecut prin cel puțin o iarnă. Pătura vegetală poate 
acoperi cel puțin 85% din suprafața vizată. La cerere, se pot include flori și ierburi sălbatice.

Aplicarea	păturii	vegetale	de	Sedum	ND	
Păturile vegetale de Sedum ND sunt o componentă a sistemului de acoperiș verde extensiv Nophadrain. 
Pentru acoperișurile verzi de tip extensiv - acoperișuri cu grad de înclinare mare, trebuie utilizată pătura 
ranforsată de Sedum.

Proprietățile	păturii	vegetale	de	Sedum	ND
• Material: pătură de cocos cu suport din plastic
• Acoperire: minimum 85%
• Specii de Sedum: 4 - 8 specii
• Grosime: aprox. 20 mm - 40 mm
• Greutate: uscată aprox. 10 kg/m²; saturată aprox. 15 kg/m²

	7.1	Pătură	vegetală	de	Sedum	ND

Pături vegetale de Sedum ND

Produs	(varietăți) Dimensiuni	(l	x	l) Ambalare

Pături vegetale de Sedum ND aprox. 0,8 m x 1,2 m max. 40 pături pe palet

Pături vegetale ND - Sedum / ierburi aprox. 0,8 m x 1,2 m max. 40 pături pe palet

Pături vegetale ND - Sedum / ierburi / graminee aprox. 0,8 m x 1,2 m max. 40 pături pe palet

Pături vegetale ND - Sedum ranforsat aprox. 0,8 m x 1,2 m max. 40 pături pe palet

Răsaduri	de	Sedum	ND
Aceste răsaduri sunt crescute în pepiniera de Sedum Nophadrain, ”Sedumdirect”, și au un sistem  
radicular bine dezvoltat. Răsadurile ND au o rezistență mare la soare, căldură și secetă. 

Aplicarea	răsadurilor	de	Sedum ND
Răsadurile ND sunt parte componentă a sistemului pentru acoperișuri verzi de tip extensiv Nophadrain. 
Densitatea de 15 până la 20 de plante este suficientă pentru a acoperi un metru pătrat. 

Proprietățile	răsadurilor	de	Sedum	ND

	7.2	Răsaduri	de	Sedum	ND	

Produs	(varietăți) Dimensiuni	(Ø	x	H) Ambalare

Răsaduri de Sedum ND aprox. 40 mm x 50 mm tavă de plastic*

Răsaduri de ierburi ND aprox. 40 mm x 50 mm tavă de plastic*

Răsaduri de graminee ND aprox. 40 mm x 50 mm tavă de plastic*

Răsaduri de Sedum ND

* Cantitatea de plante variază în funcție de specia de Sedum 

  7      Vegetația

Pături vegetale de Sedum ND
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Produs Dimensiuni	(H) Ambalare

Butași de Sedum ND aprox. 20 mm aprox. 1 kg, sac

	7.3	Butași	de	Sedum	ND	/	Hidroînsămânțare	ND

Butași de Sedum ND

Butași	de	Sedum	ND
Butașii de Sedum ND sunt cultivați în aer liber în pepiniera de Sedum Nophadrain, ”Sedumdirect”. 
Aceștia sunt bine dezvoltați și de cea mai buna calitate. Butașii constau dintr-un amestec de cel puțin 
5 specii diferite de Sedum.

Aplicarea	butașilor	de	Sedum ND 
Butașii de Sedum ND sunt parte componentă a sistemului de acoperiș verde extensiv Nophadrain.  
O acoperire  de 75 - 100 g/m2, cel puțin 100 butași/m2 este recomandată.

Proprietățile	butașilor	de	Sedum	ND
• Specii de Sedum: minim 5 specii

                                                               
Mașina de hidroînsămânțare ND

Hidroînsămânțare	ND
Un pachet complet care constă în livrarea și aplicarea vegetației complete de Sedum prin  
intermediul hidroînsămânțării. Acest pachet include închirierea mașinii, manopera și toate  
materialele necesare.

Hidroînsămânțarea este cel mai bun mod de a aplica lăstari de Sedum pe un sistem de acoperiș verde 
extensiv. După ce butașii sunt răspândiți manual, sunt acoperiți cu un strat de material organic numit 
mulci. Acest strat reprezintă un amestec verde din lemn sau celuloză cu un îngrășământ adeziv special 
și apă și este pulverizat peste lăstarii de Sedum cu o mașină de hidroînsămânțare.

Avantajele	hidroînsămânțării	ND
• Protecția împotriva eroziunii eoliene
• Prevenirea deshidratării rapide
• Întreținere redusă în faza inițială
• Protecție împotriva păsărilor
• Adaptare mai rapidă a vegetației
• Economic
• Instalare rapidă
• Ușor de combinat cu alte semințe, precum florile de câmp

Aplicarea	metodei	de	hidroînsămânțare	ND
Hidroînsămânțarea ND este parte componentă a sistemului de acoperiș verde extensiv Nophadrain. 
Mai mult decât atât, terasamentele și denivelările de teren pot fi, de asemena, ușor înverzite cu această 
tehnică.

Hidroînsămânțarea ND - stratul de 
emulsie de deasupra butașilor de 
Sedum ND

Hidroînsămânțarea ND - 
pulverizarea stratului de emulsie 
peste butașii de Sedum ND
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	7.4	Casete	cu	Sedum	ND	

                                                                     
Casete cu Sedum ND

Casete	cu	Sedum	ND
Sistemul de acoperiș verde cu casete gata de utilizare ND este alcătuit din casete "all-in-one", ceea ce 
înseamnă că deja conțin substratul și plantele de Sedum și pot fi utilizate pe acoperișurile terasă sau cu 
pantă mică. Acest sistem face ca alimentarea separată a substratului și a plantelor să nu fie necesară 
la înălțime. Forma casetei face posibilă instalarea rapidă, ușoară și curată.

Casetele cu Sedum ND sunt alcătuite din următoarele straturi funcționale:

• Stratul de drenaj: excesul de apă care nu poate fi absorbit de casetă poate fi descărcat cu ușurință 
prin sistemul de canalizare. Pentru a face acest lucru, stratul de stocare a apei conține patru găuri 
de drenaj pe partea superioară și inferioară a fiecărei cavități.

• Stratul de absorbție: apa de ploaie este reținută într-un strat de granule de lut zbrobit. Excesul de 
apă care nu poate fi reținută, se va scurge încet. Pentru a crea un rezervor suplimentar pentru 
secetă, caseta este echipată pentru a stoca aproximativ 1 cm înălțime de apă în partea de jos. 
Volumul de granule de lut zdrobit: aprox. 6 litri/casetă.

• Stratul de filtrare: un filtru de geotextil din poliester nețesut de 150 g/m² asigură ca particulele fine 
ale substratului să nu fie spălate și să nu blocheze orificiile de drenaj.

• Substratul: grosimea substratului a fost adaptată la nevoile speciilor Sedum și la climă. Acest 
strat, pe de o parte asigură nutrienți și alimentare cu apă pentru vegetație, iar pe de altă parte 
asigură circulația oxigenului și permite ancorarea rădăcinilor. Caracteristici: greutate redusă, 
capacitate mare de stocare a apei și nutrienților, dar nu în exces. Volumul substratului: aprox. 
5,5 litri/casetă.

• Stratul de Sedum/vegetație: casetele au o acoperire de minim 80%. Pentru a obține cel mai bun 
strat posibil de vegetație, se utilizează 8-10 specii diferite. Sedumul se poate înmulți și are la 
dispoziție timpul necesar, nutrienții și îngrijirea pentru a se înrădăcina corespunzător.

Aplicarea	casetelor	cu	Sedum ND 
Casetele cu Sedum ND sunt utilizate în realizarea unui acoperiș verde de tip extensiv.

Proprietățile	casetelor	cu	Sedum	ND
• Material casetă: polipropilenă (PP)
• Specii de Sedum: cel puțin 8 specii
• Acoperire: cel puțin 80%
• Volumul substratului: 5,5 l
• Volumul expandat al granulelor de lut: aprox. 6 l
• Suprafața: 4,4 casete/m2

• Greutatea casetei goale: 0,7 kg
• Caseta plină: aprox. 8 kg
• Caseta plină și saturată cu apă: aprox. 12 kg

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Casete cu Sedum ND aprox. 460 mm x 495 mm x 80 mm piesă cu piesă

Casete cu Sedum ND                                
(4 casete alăturate)

Casete cu Sedum ND                            
(prezentarea straturilor)
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Cămin	de	vizitare	ND	RS-8
Căminul de vizitare ND RS-8 este confecționat din oțel galvanizat, este robust și asigură drenajul 
acoperișurilor verzi de tip extensiv. Acest cămin de vizitare are un capac izolant, margini teșite și o bază 
mare. Prin desfacerea unei laturi, căminul de vizitare se transformă într-un cămin cu acces posibil și din 
lateral (când este poziționat la margini), nu numai prin capac. Căminul de vizitare ND RS-8 are 4 orificii 
care pot fi conectate cu sistemul de drenaj tip bandă ND 150. 

Aplicarea	căminului	de	vizitare ND	RS-8
Căminul de vizitare ND RS-8 este parte componentă a sistemului de acoperișuri verzi de tip extensiv 
Nophadrain.

Proprietățile	căminului	de	vizitare	ND	RS-8
• Material: oțel galvanizat
• Înălțimea căminului de vizitare: aprox. 80 mm

	8.1	Cămine	de	vizitare	ND	RS-8	/	ND	RS-30	/	ND	RS-50

Cămin de vizitare ND RS-8

Grilaj ND RS-8-R

Produs Ambalare

Grilaj ND RS-8-R piesă cu piesă

Elementul pentru extindere ND RS-8-V10: înalță căminul de vizitare cu 100 mm piesă cu piesă

Elementul pentru extindere ND RS-8-V20: înalță căminul de vizitare cu 200 mm piesă cu piesă

Acoperișurile	 verzi	 trebuie	 să	 evacueze	 apa	 permanent.	 De	 aceea,	 trebuie	 să	 fie	 posibilă	 verificarea	 și	 curățarea	 canalului	 
colector	 fără	prea	mult	efort.	Prin	urmare,	căminele	de	vizitare	 trebuie	plasate	pe	fiecare	canal	colector.	 Înălțimea	căminelor	
poate	fi	ajustată.

Cămin	de	vizitare	ND	RS-30
Căminul de vizitare ND RS-30 este confecționat din polietilenă robustă care are o densitate mare și 
asigură drenajul acoperișurilor verzi de tip intensiv. Acest cămin de vizitare este prevăzut cu capac și 
are o înălțime de aproximativ 300 mm.

Cămin	de	vizitare	ND	RS-50
Este similar cu căminul de vizitare ND RS-30, dar are o înălțime de aproximativ 500 mm. 

Aplicarea	căminelor	de	vizitare	ND	RS-30/ND	RS-50
Căminele de vizitare ND RS-30 și ND RS-50 sunt părți componente ale sistemului de acoperișuri verzi 
de tip intensiv Nophadrain.

Proprietățile	căminului	de	vizitare	ND	RS-30	/	ND	RS-50	
• Material: polietilenă modificată (HDPE)
• Diametru: exterior aprox. 400 mm, interior aprox. 350 mm
• Dimensiuni bază (L x l x H): aprox. 600 mm x 600 mm x 10 mm

Produs Dimensiuni	(Ø	x	H) Ambalare

Căminele de vizitare  
ND RS-30 / RS-50

aprox. 350 x 300 / 500 mm
preasamblat, 

piesă cu piesă 

Element pentru extindere  
ND RS-8-V20

Accesorii	cămin	de	vizitare	ND	RS-8
Căminul de vizitare ND RS-8 poate fi înălțat cu ușurință utilizând elementele pentru extindere a 
căminului de vizitare ND RS-8-V10 / ND RS-8-V20.

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Cămin de vizitare ND RS-8 aprox. 300 x 300 x 80 mm (incl. capac) piesă cu piesă

Cămin de vizitare  
ND RS-30 / ND RS-50

		8						Cămine	de	vizitare

500	mm

300 mm
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Profil	de	margine	ND	RP-100
Acesta este un profil-L făcut din aluminiu și are orificii pentru drenaj pe o latură. Profilul acesta este 
folosit pentru acoperișurile cu vegetație de tip extensiv, dar care nu sunt delimitate printr-o bordură sau 
un parapet.

Profil	de	margine	ND	RP-101
Este similar cu ND RP-100, dar nu are orificii pentru drenaj.

Aplicarea	profilelor	de	margine ND RP-100	/	ND	RP-101
Profilele de margine ND RP-100 / ND RP-101 sunt parte componentă a sistemului de acoperiș verde 
extensiv Nophadrain.

Proprietățile	profilelor	de	margine	ND	RP-100	/	ND	RP-101
• Material: aluminiu 
• Orificii de drenaj: aprox. 22 piese/m; aprox. ø 15 mm (doar ND RP-100)
• Perforații pe partea de jos: aprox. 3 x 40 piese/m, aprox. ø 15 mm

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Profil de margine ND RP-100 / ND RP-101 aprox. 2.400 x 120 x 100 mm piesă cu piesă

Profil de margine ND RP-101

Profil de margine ND RP-100

Tipurile	variate	de	profile	pentru	delimitarea	marginilor	și	pentru	fixarea	marginilor	acoperișului	sunt	proiectate	special	pentru	
conturarea	de	durată	a	pavajului	de	cărămidă,	pavajului	cubic,	aleilor	din	pietriș	stabilizat,	ornamentelor	florale,		marginilor	de	
gazon	și	a	zonelor	fără	vegetație	de	pe	terase	și	de	pe	acoperișurile	verzi.	Profilele	sunt	ușoare	și	incredibil	de	simplu	de	instalat	
în	linii	drepte,	ondulate	sau	în	aproape	orice	formă	dorită.

Profil	de	margine	pentru	pietriș	ND	Kl-80
Profilul ND KL-80 este un profil-L permeabil la apă, confecționat din aluminiu. Profilele -L ND KL-80 pot 
fi conectate între ele prin racorduri ND KL-V-80.

Aplicarea	profilului	de	margine	pentru	pietriș	ND	Kl-80	
Profilul de margine pentru pietriș este parte componentă a sistemului de acoperiș verde extensiv  
Nophadrain.

Proprietățile	profilului	de	margine	pentru	pietriș	ND	Kl-80	
• Material: aluminiu 
• Caneluri: aprox. 50 piese/m, aprox. 40 mm x 5 mm

	9.2	Profil	de	margine	pentru	pietriș	ND	Kl-80

Profil de margine pentru pietriș           
ND KL-80 Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Profil de margine pentru pietriș ND KL-80 aprox. 2.400 mm x 100 mm x 80 mm piesă cu piesă

	9.1	Profile	de	margine	ND	RP-100	/	ND	RP-101	

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Conector ND RP-V aprox. 200 mm x 115 x 95 mm piesă cu piesă

Accesorii	pentru	profilele	de	margine ND	RP-100	/	RP-101
Racord ND RP-V: piesă din aluminiu care conectează profilele de margine între ele.

Proprietățile	accesoriilor	pentru	profilele	de	margine	ND	RP-100	/	RP-101
• Material: aluminiu

  9     Profile	de	delimitare

Accesoriile	profilului	de	margine	pentru	pietriș	ND	Kl-80
Conectorul ND KL-80: piesă care conectează profilele pentru pietriș ND KL-80 între ele.

Proprietățile	accesoriilor	profilului	de	margine	pentru	pietriș	ND	Kl-80
• Material: aluminiu

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Racord ND KL-V-80 aprox. 200 mm x 95 mm x 75 mm piesă cu piesă



21

Profile	de	delimitare	ND	GARDlINER®	PVC	35	/	PVC	45
Profilul de delimitare din plastic, poate fi rigid sau flexibil (dacă i se scot antretoazele) are aproximativ 
35/45 mm. Este folosit pentru conturarea de durată a pavajului din cărămidă, a pavajului cubic, a aleilor 
din pietriș stabilizat, a ornamentelor florale, a marginilor de gazon și a zonelor fără vegetație de pe 
terase și de pe acoperișurile verzi. Profilurile permit realizarea de linii drepte și curbe perfecte.

Aplicarea	profilului	de	delimitare ND	GARDlINER® PVC	35	/	PVC	45
Profilul pentru fixarea marginii acoperișurilor ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45 este parte 
componentă a sistemului de acoperiș verde intensiv Nophadrain.

Proprietățile	profilului	de	delimitare	ND	GARDlINER® PVC	35	/	PVC	45
• Material:  policlorură de vinil (PVC)

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Profil de delimitare ND PVC 35 aprox. 2.000 x 90 x 35 mm aprox. 20 m, 10 piese/pachet

Profil de delimitare ND PVC 45 aprox. 2.000 x 90 x 45 mm aprox. 20 m, 10 piese/pachet

	9.3	Profile	de	delimitare	ND	GARDlINER®	PVC	35	/	PVC	45	

Profil de delimitare                                      
ND GARDLINER® PVC 45DK                     

Profil de delimitare                                  
ND GARDLINER® PVC 45D                               

Profile de delimitare                                
ND GARDLINER® PVC 35 / PVC 45 

	9.4	Profile	de	delimitare	ND	GARDlINER®	PVC	45D	/	PVC	45DK

Profil	de	delimitare	ND	GARDlINER®	PVC	45D
Este un profil de delimitare, confecționat din plastic rigid, cu o înălțime de 45 mm, utilizat pentru 
conturarea durabilă a pavajului din cărămidă, a pavajului cubic, a aleilor din pietriș stabilizat, a 
ornamentelor florale, a marginilor de gazon și a zonelor fără vegetație de pe terase și de pe acoperișurile 
verzi. Profilul facilitează obținerea unor margini drepte perfecte.

Profil	de	delimitare	ND	GARDlINER®	PVC	45DK
Similar sistemului ND GARDLINER® PVC 45D de delimitare a marginilor. Diferența dintre cele două 
este faptul că profilul de delimitare ND GARDLINER® PVC 45DK este prevăzut cu un dispozitiv de 
fixare cu cârlig și buclă la partea inferioară a profilului. Aceasta permite fixarea profilului de delimitare 
la sistemul de drenaj ND 4+1h / 5+1.

Aplicarea	profilelor	de	delimitare ND	GARDlINER® PVC	45D	/	PVC	45DK
Sistemele de delimitare a marginii ND GARDLINER® PVC 45D/45DK sunt parte componentă a  
sistemului de acoperiș verde extensiv și intensiv Nophadrain.

Proprietățile	profilelor	de	delimitare ND	GARDlINER® PVC	45D	/	PVC	45DK
• Material:  policlorură de vinil (PVC) 
• Fixare: sistem cârlig și buclă în partea de jos a profilului (doar la 45DK)

Produs Dimensiuni	(l	x	l	x	H) Ambalare

Profil de delimitare ND PVC 45D aprox. 2.000 x 90 x 45 mm aprox. 20 m, 10 piese/pachet

Profil de delimitare ND PVC 45DK aprox. 2.000 x 90 x 45 mm aprox. 20 m, 10 piese/pachet

Partea	de	jos	a	profilului	este
prevăzută	cu	un	dispozitiv	de	
fixare	cu	cârlig	și	buclă
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Clemă	de	fixare	pentru	geotextil	ND	"Pix"	
Este un element din plastic care asigură suprapunerea geotextilului din cadrul sistemului de drenaj 
ND 120.

Aplicarea	clemei	de	fixare	pentru	geotextil	ND	"Pix"	
Clema pentru geotextil ND "Pix" este parte componentă a sistemului ND "Click" pentru protecția și 
drenajul fundațiilor.

Proprietățile	clemei	de	fixare	pentru	geotextil	ND	"Pix"	
• Material: poliamidă (PA)

Produs Ambalare

Clemă de fixare pentru geotextil ND "Pix" 20 piese pe pachet

Clemă de fixare pentru geotextil       
ND "Pix"

Nophadrain	a	dezvoltat	un	sistem	menit	să	protejeze	și	să	dreneze	fundațiile	hidroizolate	în	timpul	construirii	lor	și	după	
terminarea	construcției.

Produs Ambalare

Profil pentru sistemul ND "Click" aprox. 24 m, 10 piese pe pachet

	10.1	Profil	pentru	sistemul	ND	"Click"	

Profil de spate ND "Click"

Profil pentru sistemul  ND "Click" 

Profil	pentru	sistemul	ND	"Click"	
Este un profil patentat, compus din 2 părți, confecționat dintr-un metal durabil, rezistent la intemperii, 
care asigură prinderea sistemul de drenaj ND 120 de fundație.

Aplicarea	profilului	pentru	sistemul	ND	"Click"	
Profilul pentru sistemul ND "Click" este parte componentă a sistemului ND "Click" de protecție și drenaj 
pentru fundații. 

Proprietățile	profilului	pentru	sistemul	ND	"Click"	
• Material: aluminiu
• Dimensiunile profilului de spate (se fixează pe perete) (L x l): aprox. 2.400 mm x 42 mm
• Dimensiunile profilului de față (L x l): aprox. 1.200 mm x 25 mm 
• Perforații pe profilul ce se fixează pe perete: 7 perforații pe aprox. 2.400 mm

 10.2	Clemă	de	fixare	pentru	geotextil	ND	"Pix"

Profil  de față ND "Click"

		10				Sistemul	ND "Click"	-	drenaj	vertical
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